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  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:22(  ؟.حياته في عليھم تركته قسمة ل)ب يجوز وھل ؟. والعطية الھبة في ا�و�د بين العدل يجب ھل - 1

  ) 00:01:56(  ؟.وسلم عليه هللا صلى بالرسول لي;ً  القبر زيارة تختص ھل - 2

 الحديث بھذا يحتج فھل ، ذلك على الذھبي ووافقه)  يخرجه ولم البخاري شرط على حديث ھذا(  المستدرك في الحاكم قال إذا - 3
  ) 00:02:06(  ؟.الصحيحين في حديث بأي يحتج كما

 وما ؟. قائم والتضعيف والتحسين التصحيح في وحديثاً  قديماً  المحدثين واخت;ف الضعيفة ا�حاديث من السنة تصفية تتم كيف - 4

  ) 00:05:00(  ؟.ا\س;مية الجامعات في حالياً  المقارن الفقه تدريس طريقة في رأيكم

  ) 00:11:15(  ؟.الوالدين أحد عن تجوز فھل للمعتمر يجوز � كان وإذا ؟. التنعيم من الواحدة السفرة في العمرة تكرار حكم ما - 5

  ) 00:16:46(  ؟. للشراء الملزم عدالو على المبنى البيع عقد حكم ما - 6

 صاحب مع الربح قسم عليھم تجب وھل ؟. ذلك لھم يجوز فھل صاحبه إذن دون البنك به فاتجر أمانة البنك في ماله أودع رجل - 7

  ) 00:17:34(  ؟.المال

  ) 00:19:40(  ؟.الخلو حكم ما - 8

 � أمواله العميل سحب فإذا)  استثمار مخاطر احتياطي(  ثالثة نسبة وتخصص والبنك العميل بين ا�رباح توزع ا\س;مي البنك - 9

  ) 00:24:19(  ؟.الدليل مع ذلك حكم فما ا�ستثمار مخاطر �حتياطي خصصت التي النسبة من شيئا يعطى

 العلم أم المباشر بالسماع ھنا العبرة فھل)  عذر من إ� له ص;ة ف; يأته فلم النداء سمع من: (  الصحيح الحديث في جاء -  10
  ) 00:25:29(  ؟. الوقت بدخول

  ) 00:27:08(  ؟.والمعتمر الحاج لغير إحرام بدون مكة دخول حكم ما -  11

  ) 00:28:47(  ؟. ذلك وغير وا\باء وا�ستكبار كا\عراض أخرى صور له أم فقط بالجحود) اصط;حا( يفسر الكفر ھل -  12

  ) 00:30:09(  ؟. الصالح سلفنا فھم وفق ا�سماء يشرح كتاب ذكر مع بينھما الفرق ماو البارئ و الخالق اسم تفسير ما -  13

  ) 00:31:49(  ؟. والسجود الركوع في الواردة ا�ذكار جمع يجوز ھل -  14

  ) 00:33:18(  ؟ وبالعكس وضوءه ينقض امرأته فرج الرجل مس ھل -  15

  ) 00:33:53(  ؟. المنام في هللا رؤية يمكن ھل -  16

  ) 00:34:13(  ؟.التوبة قبل الص;ة من فاته ما قضاء التائب على يجب ھل -  17

  ) 00:34:58(  ؟. المنام في ربه وسلم عليه هللا صلى الرسول رأى ھل -  18

  ) 00:35:11(  ؟.الط;ق بنية الكتابية من الزواج الخارج في يدرس الذي للطالب يجوز ھل -  19

  ) 00:46:31(  ؟. يصلي حتى يتوضأ أن الجمعة يوم \نسانا اغتسل إذا الضروري من ھل -  20

 ) 00:46:50(  ؟.البيوت في ا�رواح ذوات غير صور تعليق يجوز ھل -  21
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  .ھذه المادة لم تراجع من قبل الموقع :ملحوظة

  وهم على قيد احلياة ، فما حكم الشرع يف ذلك ؟ . ... :السائل 

ا له حكمه ، وإذا كان املقصود به تقسيم اإلرث قبل إذا كان املقصود بالتوزيع ، هو اهلبة والعطية فهذ :الشيخ 
إذا كان الوالد يريد , حلول وقته فهذا له حكم آخر ، مث لكل من احلكمني قسمة ، ختالف قسمة احلكم اآلخر 

،  )اعدلوا بين أوالدكم ( : فهنا يأيت قوله عليه السالم, إذا قسم أمواله أن يهب ما عنده من مال ألوالده 
مث هو , وي هاهنا بني الذكر واألنثى ، أما إذا كان املقصود هو قسمة اإلرث فهذا سابق ألوانه أوًال فيجب أن يس

وهذا احلكم الذي ما جاء وقته بعد ، ألن , قد يوجـِد النزاع واخلالف بني األوالد بسبب تعجيل تنفيذ احلكم 
  .اإلرث إمنا يتحقق بوفاة املورث 

  
  اهللا عليه و سلم املقربة ليًال ، خاصة به عليه الصالة والسالم ؟ هل زيارة الرسول صلى  :السائل 
  .ال ، ليس خاصاً به  :الشيخ 
هذا حديث على شرط البخاري ومل خيرجه ، وأقره الذهيب على ذلك ، أو : إذا قال احلاكم يف مستدركه  :السائل 

ذ ؟ وهل ُحيتج به كما ُحيتج بأي قال الذهيب عن احلديث أنه صحيح ، فهل يعتمد على مثل هذا احلديث حينئ
  حديث يف الصحيحني ؟ 

: هنا اجلواب خيتلف بالنسبة لعامة الناس ، و بالنسبة لبعض خواص الناس ، وهذا البعض أعين به  :الشيخ 
واجبهم كما ابتدأنا يف كلمة  هذه اجللسة أن يسألوا أهل العلم ، وبال , علماء احلديث ، فبالنسبة لعامة الناس 

السيما إذا قسناه مبن ال علم عنده ، ال أعين , احلاكم هو من أهل العلم باحلديث تصحيحاً وتضعيفاً  شك أن
وأن ينظروا ، , العامة ، بل خاصة آخر الزمان الذين ال يدرسون علم احلديث ، فهو من الواجب أن يرجعوا إليه 

أ احلاكم حبكم غريه ممن هو أعلم بعلم ما موقفه من احلديث ؟  إذا كان صححه فيتبعونه ، إال إذا تبني خط
فباألوىل واألحرى إذا كان احلاكم صحح حديثاً ووافقه الذهيب عليه ، فعلى عامة املسلمني أن , احلديث منه 

فحينئذ يُرجع عن , والذهيب أيضاً تبعه يف ومهه , يتبعوا ذلك ، إال إذا تبني هلم بنقل عن عامل أن احلاكم وهم 
ا إىل إتباع الصواب الذي تبني له من غريمها ، أما خاصة علماء احلديث فهم مبا أتوا من علم إتباعه أو إتباعهم

و ما أتوا من العلم مبصطلح احلديث ثانياً فهؤالء ال جيب عليهم أن يتبعوا احلاكم ، , برتاجم رواة األحاديث أوًال 
تصحيحهما كثري من الوهم و اخلطأ ، باختصار ألنه يتبني هلم يف كثري من األحيان أنه وقع يف , حىت وال الذهيب 



  . فكما جيب على عامة املسلمني
  ، ] قطع يف الشريط [ 

  . يف حالة واحدة حينما يتبني هلم خطأ ذلك الفقيه أو خطأ ذلك احملدث فاخلطأ ال جيوز إتباعه 
  

دثني يعترب حديثاً حسناً عند وما يعترب حديثاً عند بعض احمل, يف نفس الباب أستاذ ، كيف تتم التصفية  :السائل 
  اآلخرين وما يعترب سيئاً عند بعضهم ، يعترب حسناً أو ضعيفاً عند آخرين ؟ 

هذه وال مؤاخذة شنشنة نعرفها من أخزمي ، التصفية نعين ما أمكن منها ، األحاديث الضعيفة و  :الشيخ 
يث والسلوك واألخالق وحنو ذلك أكثر من أن املوضوعة املنتشرة يف كتب ـ اليت ذكرناها ـ من كتب التفسري واحلد

فأنا شخص وحيد بلغ رقم األحاديث الضعيفة و املوضوعة عندي حىت اآلن قرابة , حتصر باملئات ، بل باأللوف 
فماذا تتصورون لو كان هناك يف العامل اإلسالمي وفرة و كثرة من , فوق ستة آالف حديث ضعيف ، أنا وحدي 

سينبشون مثل هذه األحاديث من بطون الكتب أشكال كثرية وكثرية جداً ، فلماذا ! أهل العلم متخصصني ؟ 
أنه هناك أحكام فقهية كمان : نأيت إىل بعض األحاديث اليت خيتلف فيها بعض علماء احلديث كما يقول البعض 

خمالفة للكتاب  ثبت عند الباحثني يف الفقه أا خطأ, هناك مسائل : اختلفوا فيها بعض العلماء ، فنحن نقول 
كذلك هناك أحاديث متفق على ضعفها بل وعلى وضعها , والسنة فيجب تصفيتها و إزالتها من طريق الفقهاء 

فيجب إزالتها من بطون الكتب ومن أذهان طالب العلم وكذلك العلماء ، تبقى هناك وال شك بعض املسائل 
ن ذلك ما يأيت مثل هذا السؤال ألنه حنن ال كونه يبقى شيء م, وبعض األحاديث هي موضع خالف , الفقهية 

نعتقد خالفًا ملا يشيع أن بعض املغرضني أو اجلاهلني أنه حنن نريد أن نوحد املذاهب كلها ، وجنعل املذاهب 
حنن من أعلم الناس ، حنن أعلم الناس أن هذا مستحيل ، مستحيل مجع : األربعة مذهًبا واحًدا ، حنن ما أقول

احد ، مستحيل مجع الناس على فكر واحد ، لكن ليس مستحيًال التقريب بني الناس خاصة الناس على مذهب و 
الفقه " أهل السنة واجلماعة ، ممكن التقريب ـ وهذا واقع ومشاهد ـ فالذين يدرسون الفقه الذي يسمى اليوم بـ 

صص يف الشريعة ويف الفقه وإن كانت هذه الدراسة يف اجلامعات ال تزال سطحية ، ألن الدكتور املتخ "املقارن 
يعرض املسألة واألقوال اليت قيلت فيها وأدلة كلهم مث يدع الطلبة حيارى ، ال يعرف ما هو الصواب من هذه 

األقوال ألنه عرض أدلتها ، قد يكون هناك آية جمملة وحديث مفصل ، فهو ال يقول هذا احلديث خيصص اآلية 
ديث ضعيف ، فال يـَُعرج على متييز الصحيح من الضعيف ، قد يكون مذهب يستدل حبديث صحيح وآخر حب
هذا الفقه املقارن اليوم يُدرس دراسة سطحية ، الذين : وهكذا ، فيرتك إيش ؟ الطلبة حيارى ، لذلك أقول 



هذا دليله كذا : يضعون النقاط على احلروف ، يقولون : يدرسون دراسة كاملة حبيث ـ كما يقولون اليوم أيضاً 
لسبب كذا وكذا ، هؤالء يعرفون أن الذين يسلكون هذا املنهج , يله كذا وهذا دليله ، والراجح كذا وكذا وهذا دل

الفقهي ـ وهو الذي يسمى بالفقه املقارن ـ  أنه يقرب بني املسلمني ، وهذه أمثلة بني أيدينا موجودة اليوم ، َمْن 
طالب العلم ال يسمع بـ الصنعاين ؟ َمْن ِمْن أهل العلم ال  ِمْن طالب العلم ال يسمع بـ اإلمام الشوكاين ؟ َمْن ِمنْ 

، من ال يسمع ؤالء ؟ ال  "العلم الشامخ يف إيثار احلق على اآلباء واملشايخ "يسمع بـ صاحل املقبلي ؟ صاحب 
ؤالء أحد هؤالء أصلهم زيدية ، زيود ، ليسوا ال مذهب حنفي وال شافعي وال مالكي وال حنبلي ، يعين بتعبري ه

املذاهب األربعة أولئك الزيود ليسوا من أهل السنة واجلماعة ، لكنهم ملا سلكوا هذا السبيل الذي ندعو املسلمني 
مجيعاً أن يسلكوه حىت يتقاربوا و يتواددوا وال يتباعدوا وال يتباغضوا ، فحينئٍذ يتحقق فيهم ما حتقق يف هؤالء 

ألم خيالفون السنة ، فإًذا , اروا سنيني ، صاروا يردوا على الزيود األئمة الذين ذكرناهم ، حيث صاروا معنا ، ص
  .هذا املنهج يُوفق وال يُفرق ، أما أن يبقى كل إنسان على مذهبه فهو الذي يُفرق وال يـَُوحد 

  
رة الثانية من هل جيوز أن أعتمر مرتني يف سفرة واحدة وأنا من األردن ، فاملرة األوىل من أبيار علي وامل :السائل 

عائشة رضي اهللا عنها ؟ فإْن كانت ال جتوز ، فهل جيوز عن والده املتوىف أو عن والدته ؟ و : التنعيم ، مثل 
  .جزاكم اهللا خريا 

و سواء ذلك عن نفسه أو عن , الذي يريد أن يعيد العمرة ، ينبغي أن يعود إىل امليقات الذي أحرم منه  :الشيخ 
التنعيم ، حيث أحرمت منه السيدة عائشة ، فهذا حكٌم خاص بعائشة ومن يكون مثلها ،  أبويه أما أن حيرم من

و أنا أعرب عن هذه العمرة من التنعيم بأا عمرة احلائض ، ذلك ألن عائشة رضي اهللا عنها ملا خرجت مع النيب 
مكان قريب من مكة  صلى اهللا عليه وسلم حاجة يف حجة الوداع وكانت قد أحرمت بالعمرة ، فلما وصلت إىل

ما لِك تبكين ؟  أنفسِت ؟ ( : دخل عليها الرسول عليه السالم فوجدها تبكي ، فقال هلا  "َسرِح " ، يعرف بـ 

هذا أمر كتبه اهللا على بنات آدم ، فاصنعي ما يصنع ( : نعم ، يا رسول اهللا ، قال عليه السالم : قالت  )

فت وال صلت حىت َطُهَرْت يف عرفات ، مث تابعت مناسك احلج فما طا )الحاج غير أن ال تطوفي وال تصلي 
وأدت احلج بكامله ، ملا عزم الرسول عليه السالم على السفر والرجوع إىل املدينة ، دخل عليها يف خيمتها 

مايل ؟ يرجع الناس حبج وعمرة ، وأرجع حبج دون عمرة ، ذلك : قالت  )مالِك ؟ ( : فوجدها أيضاً تبكي ، قال
بسبب حيضها انقلبت عمرا إىل حج ، حج مفرد ، فهي اآلن تبكي حسرة على ما فاا من العمرة بني  ألنه

مايل ال أبكي ؟ : رجعوا بعمرة وحج و لذلك هي تبكي ، تقول , أم سلمة وغريها : يدي احلج بينما ضراا مثل 



و أمر أخاها عبد الرمحن بن أيب , ليها الناس يرجعون حبج وعمرة وأنا أرجع حبج ، فأشفق الرسول عليه السالم ع
ورجعت واعتمرت فطابت نفسها ، , بكر الصديق أن يردفها خلفه على الناقة وأن خيرج ا إىل التنعيم ففعل 

من أصاا مثل ما أصاا من النساء حيث حاضت وهي معتمرة وال تستطيع أن تكمل : فلذلك حنن نقول 
, فتعوض ما فاا بنفس األسلوب الذي شرعه اهللا على لسان رسوله لعائشة , فينقلب عمرا إىل حج , العمرة 

فما هلم و , فتخرج هذه احلائض األخرى إىل التنعيم و تأيت بالعمرة ، أما الرجال فهم واحلمد هللا ال حييضون 
مائة ألف من  حج مع الرسول: حلكم احلائض ؟ والدليل أنه كما يقول بعض العلماء بالسرية و بأحوال الصحابة 

فلو كان ذلك خريًا لسبقونا إليه ، لذلك فالذي , الصحابة ما أحد منه جاء بعمرة كعمرة عائشة رضي اهللا عنها 
يريد أن يعتمر يرجع إىل امليقات وحيرم من هناك سواء عن نفسه أو عن أمه وأبيه ، و ذا القدر كفاية و احلمد 

  .هللا رب العاملني 
  ...إذا مسحت يل  :السائل 
  ؟ 11الساعة  :الشيخ 
  ما حكم عقد البيع املبين على الوعد امللزم بالشراء ؟ :السائل 
  عقد البيع ؟ :الشيخ 
  . املبين على الوعد امللزم بالشراء  :السائل 
  .يعين ما وقع بيع ؟ بس وعد  :الشيخ 
  .يشرتي ، ليبيعه  :السائل 
  .وعد  :الشيخ 
  .، فهو يشرتي له إيه نعم ، وعد إنه يشرتي  :السائل 
هذا من حيث , فهذا الوعد ال يُلزم املتبايعني بالبيع ، لكن الوفاء بالوعد  - أخي  - ما دام ما صار البيع  :الشيخ 

السلوك اخللقي واجب الوفاء ، لكن من حيث القضاء واحلكم الشرعي فهو غري ملزم ، واضح اجلواب ؟ خالص 
  السؤال إن شاء اهللا

 
ومل يعطيه من رحبها , فاستعملها بالتجارة بدون إذن صاحبها , ماالً عند البنك اإلسالمي رجل أودع  :السائل 

  شيئاً ، فهل جيوز له ذلك ؟ 
  البنك ، جيوز له ذلك ؟ : يعين  :الشيخ 



  نعم ، أليس كذلك ؟  :السائل 
  هو أودعه إيش ؟ أمانة ؟ :الشيخ 
  .إيه ، نعم  :السائل 
  ؟فجاء البنك واستعمله  :الشيخ 
  .نعم  :السائل 
  بدون إذن من صاحبه ؟ :الشيخ 
  .نعم  :السائل 
طبعا هذا ال جيوز ، وعلى األقل جيب أن يشاركه يف الربح ، و أن ال يشاركه يف اخلسارة إْن خسر ألنه  :الشيخ 

امنا حديث فلم إًذا ينبغي أن يشاركه يف الربح ؟ ألنه أم: إْن خسر ، فألنه تصرف بدون إذنه ، فقد يقول القائل 
الثالثة الذين يف الغار ، وكلكم يعرف ذلك وباعتبار الوقت حمدود جًدا فبخليه على حسابكم مش على حسايب 

، لكن سأذكركم بطرف احلديث الذي هو موضع الشاهد ، أن ذلك الرجل الذي عمل عند ذلك الغين على 
 )عرض عليه فرقه فرغب عنه , قضى عمله  فلما( : أجر مساه ـ وهو طرف من أرز ـ قال الرسول عليه السالم 

يا عبد اهللا اتق : قال ( يعين بعد سنني ،  )ثم جاءه ( : أطفي أو كيل كما هو معروف ، قال : ، فرق  يعين 

قال يا عبد اهللا اتق اهللا وال تهزأ بي , قال انظر إلى تلك البقر و الغنم اذهب و خذها , اهللا و أعطني حقي 

 - فالزم البنك اإلسالمي  )قال اذهب و خذها فإنما تلك البقر من ذاك الفرق ! أرز  إنما لي عندك فرق من
  .يتخلق ذا اخللق  -باعتباره بنك إسالمي 

  
متفق معه خالل عشر سنوات أو سنة ، خالل السنة ممكن إذا  : العقد الذي متفق معه ، يعين مثالً  :السائل 

  .... ...كان 
تفرغ : تأيت أنت فتقول يل , خليين أضرب لك املثال ، أنا يف دكان أعمل فيها مش فاهم أنا عليك ،  :الشيخ 

إىل  ...هذا الدكان أنا متسبب فيه ، أكسب رزقي وقوت عيايل : فأقول لك , يل هذا الدكان ؟ أنا حباجة إليه 
ا املكان إىل لذلك أعطيك شيء حىت ترضى ، فنتفق ، فأفرغ لك هذ, نعم ، أنا عارف هذا : فتقول يل , آخره 

سنة سنتني ، إىل آخره ، فروية واألجر السنوي كذلك مسمى ، كما يتفق على األجور يتفق عادًة إىل سنة سنتني 
الفروية اليت آخذها مقابل تفريغي هلذه الدكان لك جيوز أن آخذها فضًال عن : ثالثة أربعة إىل آخره ، هذا أقول 

  يرد كالمك السابق ؟األجرة السنوية أو الشهرية ، إىل هنا شو 



خالل مدة العقد لـ الفروية هذه أنت اآلن تستغل هذا الدكان دكانيت مثًال خالل عام ، أنا خالل العام : الرجل
  ...ممكن أفتح الدكان بس بأدفع لك فروية أو  

ياها الصورة ، الصورة اليت عرضت لك إياها ، الصورة اليت عرضت لك إ: ما فهمت عليك ، أنا أقول  :الشيخ 
  .يرد عليها كالمك األول الذي أنا ما فهمته 

  .االستئجار املبهم املدة اللي ميكن أستأجر فيها لصاحب الدكان يعين املستأجر مبهم مدة عقد اإلجيار  :السائل 
  .مو مبهم أملكه أنا إىل سنة أو سنتني يسمي املدة ، أنا قلت هذا يا أخي  :الشيخ 

  
ع األرباح بني البنك وبني العميل ، وختصص نسبة ثالثة احتياطي خماطر استثمار ، البنك اإلسالمي يوز  :السائل 

فإذا سحب العميل أمواله ال يعطى شيًئا من النسبة اليت ُخصصت لالحتياطي االستثمار ، فما حكم ذلك ؟ وما 
  الدليل على ذلك ؟ 

الناس بالباطل ، فيجب إذا سحب املال ما أرى هذا جيوز يف اإلسالم ، ألنه من باب أيًضا أكل أموال  :الشيخ 
أن يسحب رأس املال والربح الذي يستحقه ، وال جيوز ادخار قسم منه ملصاحل هم يعرفوا ، و ذا القدر كفاية 

  .واحلمد هللا رب العاملني 
كما   أو )فال صالة له إال من عذر , من سمع النداء فلم يأته ( : قول النيب صلى اهللا عليه وسلم  :السائل 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ، فهل العربة هنا بالسماع املباشر أم بالعلم بدخول الوقت ؟ وخاصًة أن 
  .السماع يف هذه األيام قد يتعدى عدة كيلومرتات بسبب وجود املكربات وما شابه ذلك 

سلم ذكر الوقت وجب عليه هو كما تنبه السائـل ، اآلذان يذكر بدخول وقت الصالة ، فإذا كان امل :الشيخ 
احلضور سواء مسع األذان أو مل يسمع ، وليس له أن يتعلل بأنه أنا ما بأحضر الصالة يف مجاعة ألين ال أمسع 

األذان ، هذا تعلل ال قيمة له من الناحية الشرعية ، ألن املقصود من اآلذان اإلعالم ، فإذا حصل اإلعالم بطريقة 
حي على الصالة ، قد أُذن ، ما :  متجره يف معمله يف مصنعه يف داره ، قالعفوية ، رجل جاء إىل الذي يف

سقط عنه اإلجابة ، ألنه مل يسمع األذان مباشرة ، فقد علم بدخول الوقت ، العربة بالعلم ، وليس بالوسيلة 
م بأسانيد وسيلة اآلذان ، فاألذان إعالم ، لكن بألفاظ شرعية معروفة مضبوطة مروية عن الرسول عليه السال

  .صحيحة 
  

أنه ال جيوز دخول مكة إال بإحرام ، فهل هي صحيحة أوال ؟ وما : وردت بعض اآلثار : السؤال يقول  :السائل 



  هو حكم دخول مكة بدون إحرام ؟
 ال نعلم حديثاً ثابتاً عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مينع املسلم من أن يدخل مكة إال وهو حمرم هذا أوالً  :الشيخ 

 .  
وهو لو دخلها حمرما لدخلها , قد ثبت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل مكة وعليه اخلوذة احلربية هذه : وثانياً 

حاسر الرأس كما تعلمون ، ولذلك استدل العلماء بدخول الرسول عليه السالم مكة وعليه اخلوذة هذه أنه دخلها 
ما حكم دخول مكة بغري : اجلواب عن السؤال األخري  يؤخذ: وهو حالل ، دخلها وهو غري حمرم ، ومن هنا 

إحرام ؟ هو أمر جائز إال ملن كان قاصدا احلج أو العمرة فيحرم عليه أن جياوز امليقات فضًال عن أن يدخل مكة 
وهو غري حمرم ، من أراد احلج والعمرة ال بد من اإلحرام ، أما من مل يقصد احلج وال العمرة فدخوله مكة كدخوله 

  .مدينة وال فرق لل
هل الكفر يُفسر باجلحود فقط من الناحية االصطالحية ؟ أم أن هناك صورًا أخرى للكفر يُفسر ا   :السائل 

  كاإلعراض واالستكبار واإلباء وغريها ؟
  : نعم ، هذا سؤال غري وارد ، ألننا حنن قسمنا الكفر إىل قسمني  :الشيخ 

  .كفر عملي   - 1
  . وكفر اعتقادي  - 2
, أن الكفر قد يكون كفرا عملياً وليس كفراً اعتقادياً : إًذا هذا جواب مقدم سلفاً ، ملا تقدمنا ذا التقسيم وقلناف

ما جاء يف سؤال السائل ، فقد : اجلحود ، وإمنا يعين أيضاً معىن آخر ، من ذلك : فإًذا ليس الكفر فقط يعين 
  . كما جاء يف حديث البخاري عن النساء   )ن العشير يكفر النعمة أو يكفر ( : يكون كفر نعمة مثالً 

لكن فيما كان يتعلق ببحثنا السابق فالكفر فيما يتعلق بتارك الصالة وغري , إًذا الكفر له عدة معاين حقيقًة 
ال أنه يعمل عمل الكفار ف: الصالة إما أْن يكون كفراً مبعىن اجلحد فهو مرتد عن دينه ، وإما أْن يكون كفراً مبعىن 

  .يصلي ، فهذا ال يكفر به ، وإمنا يفسق 
هل الكفر يُفسر باجلحود فقط من الناحية االصطالحية ؟ أم أن هناك صورًا أخرى للكفر يُفسر ا   :السائل 

  كاإلعراض واالستكبار واإلباء وغريها ؟
  : نعم ، هذا سؤال غري وارد ، ألننا حنن قسمنا الكفر إىل قسمني  :الشيخ 

  .ي كفر عمل  - 1
  . وكفر اعتقادي  - 2



, أن الكفر قد يكون كفرا عملياً وليس كفراً اعتقادياً : فإًذا هذا جواب مقدم سلفاً ، ملا تقدمنا ذا التقسيم وقلنا
ما جاء يف سؤال السائل ، فقد : اجلحود ، وإمنا يعين أيضاً معىن آخر ، من ذلك : فإًذا ليس الكفر فقط يعين 

  . كما جاء يف حديث البخاري عن النساء   )يكفر النعمة أو يكفرن العشير ( :  يكون كفر نعمة مثالً 
لكن فيما كان يتعلق ببحثنا السابق فالكفر فيما يتعلق بتارك الصالة وغري , إًذا الكفر له عدة معاين حقيقًة 

أنه يعمل عمل الكفار فال :  الصالة إما أْن يكون كفراً مبعىن اجلحد فهو مرتد عن دينه ، وإما أْن يكون كفراً مبعىن
  .يصلي ، فهذا ال يكفر به ، وإمنا يفسق 

، وجوباً كفائياً ، والفرض العيين مقدم على فرض الكفاية ، لكن طبعا ال أحد يفهم من جوايب . ... :الشيخ 
لفاحتة يقرؤها كما بل العشر ال ، وإمنا إذا قرأ ا, هذا أنه واجب عليه أنه يتعلم قراءة القرآن على القراءات السبع 

على األقل  ))إنا أعطيناك الكوثر (( ،  ))قل هو اهللا أحد (( : أنزلت على قلب حممد عليه السالم ، إذا قرأ 
أما أن , ال بد من أن يقرؤها على الوجه الصحيح عند أهل العلم بالتالوة : من السور القصار هذه ، أيضاً 

. ...هذا كالذي يصلي يف الليل والناس نيام ، لكن ما زال ينشغل عن ذلك مبا ليس بفرض عيين عليه ، ف
  .الفرائض يف وضح النهار 

  هل جيوز تنويع الذكر يف ركعة أو سجدة ؟  :السائل 
  يعين تسبيحات ؟  :الشيخ 
  . يعين عدة أوراد ، بعدة صيغ  :السائل 
  .  ما فيه مانع  :الشيخ 
  هل ورد ذلك ؟  :السائل 
  . ، لكن ورد أنه يقول كذا ويقول كذا  ال ، ما يف نص :الشيخ 
  مجعها يف ركعة واحدة جيوز ؟: يعين  :السائل 
  مجعها يف ركعة واحدة ؟ :الشيخ 
  .سبحان ريب العظيم ، يعين أو يف سجدة واحدة : نعم ، أن جيمعها مجيعاً يف ركعة واحدة أن يقول :السائل 
  .أنا ما فهمت هكذا السؤال  :الشيخ 

  .....هذا قصده ، لكن لعله ، : رجل من احلضور 
هذا اجلمع إذا كان يف مثل صالة القيام أو الرتاويح جيوز ، وهذا أنا ذكرته يف صفة : حينئٍذ أقول اجلواب  :الشيخ 

  .الصالة ، أما إذا كان صالة عادية فما يف داعي أن جيمع 



  و بالعكس ؟, إذا مس الرجل فرج امرأته هل ينتقض وضوءه  :السائل 
  . إذا كان من غري شهوة ، ال ، إذا كان اللمس أو املس بغري شهوة ال ينتقض وضوءه  :خ الشي

  شو حد الشهوة شيخنا ؟: بعض احلضور 
  .الرجل الفحل يعرف  :الشيخ 
  هل متكن رؤية اهللا يف املنام ؟  :السائل 
  .يُقال هذا واهللا أعلم  :الشيخ 
  بالنسبة لرسول اهللا ؟ :السائل 
  .ل وارد الرسو  :الشيخ 

  
فهل هذا عليه أن يصلي الصلوات اليت , إذا كان هناك رجل ال يصلي ، وتاب إىل اهللا وصار يصلي  :السائل 

  فاتته أو يقضي الصيام الذي فاته ؟ 
   :الشيخ 

  . عليه أن يتوب إىل اهللا مما فعل من إعراضه عن الصالة يف تلك األيام : أوالً 
ها ، أن يواظب على الصلوات يف أوقاا ، وأن يكثر من النوافل ليعوض ما فاته التوبة معروف طبًعا شروط: ثانياً 

  .من اخلري الكثري بسبب تضييعه للصالة يف تلك األيام 
  

شيخي بالنسبة للحديث األول أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  رأى ربه يف املنام  ما تفسريه ، قراءته  :السائل 
  تفسريه ؟ 

  .ليس فقط  :الشيخ 
هل حيق للطالب املسلم الذي خرج طلًبا للعلم يف بالد الكفر أن يتزوج من نصرانية ؟ ويف نفسه تبييت  :لسائل ا

وتأكيد على أن يرتكها ويطلقها بعد فرتة معينة حمددة ، دون االتفاق معها مسبقاً على ذلك ، ولكن األمر بينه 
  وبني نفسه ملا خشي على نفسه من الفتنة ؟ 

   :الشيخ 
  . ال ننصح شاباً أن يتزوج كتابية اليوم :  أوالً 

هو أن كثرياً من الشباب املسلم حينما يتزوجون مبسلمات فتكفهر حيام وتسوء ، بسبب : والسبب يف ذلك 



سوء أخالق أهلها من أمها وأبيها وأخيها وأخواا وإىل آخر : وقد ينضم إىل ذلك , سوء أخالق البنت املسلمة 
املسلم إذا تزوج بنصرانية ؟ أخالقها ، وعاداا ، وغريا وحنو ذلك وخنوا ، ختتلف ، إن  ذلك ، فماذا يكون 

فتختلف متاماً عما عندنا حنن معشر املسلمني ، لذلك ال ننصح مبثل هذا , كان للغرية والنخوة هلا ذكر عندهم 
للمسلم أن يتزوج الكتابية يف حالة كون  ولكن إمنا أباح اهللا, الزواج ، وإن كان القرآن صريح يف داللة إباحة ذلك 

املسلمني أعزاء أقوياء يف دينهم يف أخالقهم يف دنياهم ختشى رهبتهم الدول ، ولذلك فاملسألة ختتلف من زمن 
إىل زمن ، يف الزمن األول كان املسلمون جياهدون الكفار و يستأسرون املئات منهم و يسرتِقوم و يستعبدوم ، 

دهم إياهم سبب سعادم يف دنياهم و آخرم ، سبب سعادة املستأَسرين و املسرتَقني واملستعبدين فيكون استعبا
، يصبحون سعداء يف الدنيا واآلخرة ، وذلك ألن أسيادهم املسلمني كانوا يعاملوم معاملة ال جيدوا يف بالدهم 

: سالم يوجهها إىل أصحابه ، من ذلك بعضهم مع بعض وهم أحرار بسبب التعليمات اليت كان الرسول عليه ال
إىل آخر ما هنالك من  أحاديث كثرية  )أطعموهم مما تأكلون و ألبسوهم مما تلبسون ( : قوله عليه السالم 

، ال أستحضر اآلن سوى هذا ، و قد أشار الرسول عليه السالم إىل هذه احلقيقة اليت وقعت فيما بعد ، يف قوله 
إن ربك ليعجب من ( ، ) ربك ليعجب من أقوام ُجيرون إىل اجلنة يف السالسل إن : ) يف احلديث الصحيح 

ُجيرون إىل اإلسالم الذي يؤدي م إىل اجلنة يف السالسل ، اليوم القضية , من النصارى من الكفار : أي  )أقوام 
ع مع األسف الشديد معكوسة متاماً ، القوة والعزة للمسلمني ذهبت ، حيث استذلوا من أذل الناس كما هو الواق

، فإذا فرضنا أن شاباً تزوج نصرانية وجاء ا إىل هنا ، فستبقى هذه النصرانية يف الغالب على دينها وعلى تربجها 
، وسوف ال جيرفها التيار اإلسالمي كما كان جيرف األسرى فيطبعهم بطابع اإلسالم ، ألن هذا اتمع هو من 

قعه ليس كذلك ، فالتعري املوجود مثًال يف البيوت اإلسالمية اليوم إال حيث االسم إسالمي ، لكن من حيث وا
فإًذا هذه الزوجة النصرانية حينما يأيت ,  ما شاء اهللا منها كالتعري املوجود يف أوروبا ، ورمبا يكون أفسد من ذلك 

  . ا سوف ال جتد اجلو الذي جيرها ويسحبها إىل اإلسالم سحباً 
  .به هي تسح:  رجل من احلضور 

  . نعم ؟ كما قلت قد يكون العكس، هذا أوًال  :الشيخ 
أنه سيبقى مثًال يف : إن تزوج من هؤالء الشباب زوجة ، فليس هو حباجة إىل أن ينوي تلك النية ، وهي : ثانياً 

ي يف فهو ليحصن نفسه وليمنعها من أن تقع يف الزنا يتزوج نصرانية من هناك وينو , الدراسة هناك أربع سنوات 
ال ُتشرع ، ألن نكاح املتعة وإن  : هذه النية أوالً : نقول له , نفسه أن يطلقها إذا ما عزم على الرجوع إىل بلده 

كان صورته يف االشرتاط اللفظ بني املتناكحني الرجل واملرأة ، وهذا طبعاً ُنِسَخ إىل يوم القيامة ، ُحرم إىل يوم 



 )إنما األعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى ( : ضمنها احلديث املشهور القيامة ، فالقاعدة اإلسالمية اليت يت
هذا لو كان ذه الناحية فائدة له , حتول بني املسلم وبني أن يتزوج امرأة وهو ينوي أن يطلقها بعد أربع سنوات 

يتزوج بنصرانية أن لكن احلقيقة ال ضرورة هلذا الشاب إذا ما رأى  نفسه حباجة ألن , أو فيه ضرورة تضطره إليها 
ألنه هو ملاذا ينوي هذه النية ؟ وهو قد أعطاه الشرع سلفاً جواز التطليق حينما يشاء , ينوي هذه النية السيئة 

  . هذا من ناحية , الرجل 
هذه النية إذا نواها وكان هلا تأثري شرعاً ، معىن ذلك أنه ملزم بعد أربع سنوات أنه يطلقها ، : من ناحية أخرى 

حنن نعتقد أن , هذه النية إما أن يكون هلا تأثري وإما أن ال يكون هلا تأثري : ملاذا هو نوى هذه النية ؟ يعين : وإال 
فإن كان هو معنا يف ذلك فلماذا ينوي هذه النية ما دام ليس هلا تأثري ؟ وإن كان هلا تأثري كما نظن , ال تأثري هلا 

أليس له حرية تطليق إذا ما بدا له بعد سنة مش بعد , سه باألغالل فحينئذ ملاذا يقيد نف, من مثل هذا السؤال 
قد يتزوج الرجل هذه الفتاة النصرانية وجيدها فتاة ال ترد يد المس باملعىن احلقيقي وليس : يعين , أربع سنوات 
, ها على نفسه فحينئٍذ إن كان عنده غرية إسالمية سيضطر إىل تطليقها قبل مضي املدة اليت فرض, املعىن اازي 

إًذا ال فائدة ال شرعاً وال وضعاً أن ينوى الشاب هذه النية ، وإمنا يتزوج هذه الفتاة وهو عارف أن الشرع يبيح له 
وقد يتمتع ا أربع سنوات هذا يقع ووقع مراراً , أن يطلقها إذا وجد املصلحة الشرعية أو االجتماعية أن يطلقها 

فحينئذ ملاذا ربط نفسه سلفاً أنه بعد أربع , من كثري من الزوجات املسلمات وإن كان هذا نادر فيجدها أحسن 
فإذا انتهت دراسته نظر بعالقته مع , سنوات يطلقها ؟ ليفك نفسه من هذا القيد أو ال يقيد نفسه ذا القيد 

ال واهللا هذه ما , هذه املرأة طبيعية وصاحلة أن تعود معه إىل بالد اإلسالم فحينئذ يعود ا ، ألنه ذلك خري 
)) ال ، , عندنا ليس الزواج كالزواج املوجود عند النصارى , تصلح هناك لسبب أو أكثر من سبب يطلقها 

فإذا األمر كذلك فأي شاب ننصحه أن ال يتزوج من  )) الطالق مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان 
ال يقيد نفسه بأنه يطلقها بعد ما تنتهي السنوات الدراسية ، : فإن أىب إال أن يتزوج تأيت النصيحة الثانية , كتابية 

والسالم عليكم . ألن له أن يطلقها مىت شاء ، فقد يعجل التطليق ، وقد يبطئ بالتطليق ، وقد ال يطلق مطلقاً 
  .ورمحة اهللا 

  هل من الضروري يوم اجلمعة إذا اغتسل اإلنسان أن يتوضأ حىت يصلي ؟ :السائل 
  .ا انتقض غسله ، ال ، ليس من الضروري ، والسالم عليكم إذا م :الشيخ 
املسجد األقصى ، ومسجد الصخرة ، يعين يف البيوت ، بيجوز هذا : بالنسبة لتعليق بعض الصور مثل  :السائل 

  أستاذنا ؟



كان لكن إذا  , ليست كذلك : إذا كان مقصود من السؤال أن هلا حكم الصور اليت هلا أرواح ، اجلواب  :الشيخ 
أن هذا مما يكره ، ألنه من باب الزينة والزخارف اليت ال حيث اإلسالم على : املقصود بصورة عامة ، فنقول 

استعمال هذه األمور ، خباصة إذا كان الشيء املعلق يتضمن شيئاً ال يقره الشرع ، وهنا عندك نقطة مهمة جداً ، 
قداسة معينة أو فضل معني ، بالعكس هذا خطأ ال  مبعىن مسجد الصخرة فيه صخرة من اخلطأ أن يُعتقد فيها

يقره اإلسالم فحينما توضع صورة يف البيت يف مكان يشعر ويوحي أن هذا الواضع يؤيد قداسة هذا الذي وضع 
صورته يف جداره ، ال شك أن هذا خطأ يف خطأ ، هذا بالنسبة للصخرة ، ملا بنرتك الصخرة إىل مسجد الرسول 

بناء املسجد على هذه الصورة غري مشروع ، فأنت : علقناها الصورة ، نفس الشيء يُقال عليه السالم مثالً 
تعليقك هلا يوحي أو يشعر بأنك تقر مثل هذا األمر القائم يف هذه الصورة ، وهكذا ، فينبغي االبتعاد عن هذه 

  .الصور 
تطالع مع الصورة حوايل أربع أو فيه شيء آخر أستاذي ،أن هذه الصور طبعاً قبة الصخرة ، : رجل من احلضور 

  .و أحيانا ال , مخس كنائس يف نفس الصورة 
  .هذا أمر آخر  :الشيخ 
  .....طيب هذا بيجوز أستاذي ؟ :السائل 
  فيكفي يف اجلواب ما عرفت ، إذا كان هناك كنائس و صلبان فاألمر أخطر :الشيخ 

  


